Fato Relevante

Vale divulga apresentação sobre suas principais iniciativas
para o futuro e informa sobre atualização de projeções
Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2019 – A Vale S.A. (“Vale”) comunica que divulgou apresentação
sobre como está se preparando para o futuro da mineração e como seu portfólio de ativos e produtos
estão bem posicionados na indústria para endereçar questões relacionadas às mudanças climáticas.
Entre os principais tópicos estão novas tecnologias para produção de aço utilizando fontes
alternativas de energia e o compromisso da Vale em reduzir os impactos do aquecimento global.
A apresentação também atualiza as ações relacionadas a Brumadinho e a gestão de barragens, além
de reforçar os pilares estratégicos de segurança, excelência operacional e do novo pacto com a
sociedade.
O material completo está disponível no website da Vale em www.vale.com na seção Investidores e
na CVM.
Adicionalmente, a Vale anuncia, nesta data, a atualização das seguintes projeções:
Despesas e Custos
•

Despesas unitárias de parada relativa a Brumadinho variando entre US$ 3,0/t e US$ 4,0/t no
3T19 e variando entre US$ 2,5/t e US$ 3,5/t no 4T19;

•

Custo caixa unitário C1 do negócio do minério de ferro variando entre US$ 15,0/t e US$ 16,0/t
no 3T19 e variando entre US$ 13,0/t e US$ 14,0/t no 4T19;

•

Custos de frete1 unitário de US$ 18,4/t em 2019 e de US$ 18,1/t em 2020;

Realização de Preço
•

Prêmio2 de qualidade variando entre US$ 5,0/t e US$ 6,0/t no 3T19;

EBITDA
•

EBITDA ajustado3 variando entre US$ 10,8 bilhões a US$ 12,9 bilhões em 2019.

CAPEX
•

CAPEX variando entre US$ 3,6 bilhões a US$ 3,8 bilhões em 2019.

Fluxo de Caixa
• Fluxo de caixa variando entre US$ 6,5 bilhões e US$ 9,4 bilhões em 2019.

1

Baseado na diferença de preços entre o combustível de baixo enxofre e do combustível de alto enxofre de US$ 250/t em 2020, aumento da
capacidade de transporte de 30 Mt dos Valemax e Guaíbamax, assumindo que os navios equipados com scrubbers ainda estarão permitidos a
consumir combustível de alto enxofre e assumindo uma menor exposição ao mercado spot de frete devido a nova frota de Valemax e Guaibamax
e menores taxas no mercado spot de frete.
2
Inclui qualidade e prêmios de finos de minério de ferro e ajuste de pelotas.
3 Assumindo preços benchmark de minério de ferro no 4T19 entre US$ 80/t e US$ 100/t; preços de níquel entre US$ 16.000/t e US$ 20.000/t e
BRL/USD a 4,15.
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Desembolsos relacionados a Brumadinho
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Adicionalmente, a Vale informa que reapresentará oportunamente o item 11 de seu Formulário de
Referência, no prazo previsto na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada.
A Vale esclarece que as informações divulgadas neste documento representam mera estimativa,
dados hipotéticos que de forma alguma constituem promessa de desempenho por parte da Vale e/ou
de seus administradores. As projeções apresentadas envolvem fatores de mercado que escapam ao
controle da Vale e, dessa forma, podem sofrer novas alterações.
Para mais informações, contatar:
+55-21-3485-3900
Andre Figueiredo: andre.figueiredo@vale.com
Andre Werner: andre.werner@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Samir Bassil: samir.bassil@vale.com
Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações
quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser
corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia
global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e
(e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar
resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S.
Securities and Exchange Commission – SEC, e na Autorité des Marchés Financiers (AMF) em particular os fatores discutidos nas seções
“Estimativas e projeções” e “Fatores de risco” no Relatório Anual - Form 20F da Vale.

4

Montantes já provisionados.
Desembolsos até 2031. Conforme o plano de descaracterização de barragens de rejeitos construídas pelo método de alteamento a montante,
as principais premissas consideram, dentre outros: (i) o volume de rejeitos a ser removido que foi baseado nas informações históricas disponíveis
e na interpretação das leis e regulamentos em vigor; (ii) a disponibilidade de locais para o depósito dos rejeitos; e (iii) a aprovação dos métodos
e soluções de engenharia apresentados para as autoridades competentes;
6
Desembolsos até 2023. Valores referem-se a projetos e iniciativas visando a recuperação do meio ambiente e compensação da sociedade e
podem variar em decorrência do estágio preliminar das negociações em andamento, prazos e escopo dos programas, que estão sujeitos à
aprovação e consentimento das autoridades competentes, dentre outros.
5

